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Tutuklu insan hakları savunucusu Onur Hamzaoğlu’nun ilk duruşması 19 Temmuz’da
görülecek

Akademisyen ve insan hakları savunucusu Onur Hamzaoğlu’nun “terör örgütü propagandası 
yapma” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ile suçlandığı davanın ilk duruşması 
19 Temmuz’da görülecek. Onur Hamzaoğlu 9 Şubat 2018’de gözaltına alınarak mahkeme 
tarafından ifadesinin alınmasının ardından 17 Şubat’ta tutuklanmıştı.  Tutuklanma gerekçesi 
olarak Türkiye’nin Afrin askeri harekatını eleştiren, silahlı müdahalenin yaratacağı insancıl 
sorunlara dikkat çeken ve barış talebinde bulunan 4 Şubat tarihli basın açıklaması 
gösterilmişti.  

Onur Hamzaoğlu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde halk sağlığı alanında profesör olarak 
görev yapmaktaydı. Kendisi Türkiye kamuoyunda özellikle Dilovası, Kocaeli’nde sanayi 
kaynaklı kirliliğin çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri hakkında yürüttüğü araştırmalarıyla 
tanınmıştır. Onur Hamzaoğlu, Ocak 2016’da yayımlanan “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı 
Barış Bildirisini imzalayan “Barış için Akademisyenler” arasındadır ve 1 Eylül 2016 tarihinde 
672 sayılı olağanüstü hal KHK’sı ile görevinden ihraç edilmiştir. Onur Hamzaoğlu bir 
akademisyen olarak yaklaşık 30 yıl boyunca tıp öğrencilerine, savaşı insan kaynaklı bir halk 
sağlığı sorunu olarak ele aldığı “Savaş ve Sağlık” dersini vermiştir. Türk Tabipler Birliği üyesi 
olan Onur Hamzaoğlu, hekimlerin özlük hakları ve halk sağlığı gibi konuların yanı sıra 
Türkiye’nin demokratikleşme süreciyle de yakından ilgilenmektedir. 

9 Şubat 2018’de düzenlenen polis operasyonunda, 4 Şubat tarihli basın açıklamasında imzası
bulunan çeşitli kurumların temsilcileri ile beraber Onur Hamzaoğlu da gözaltına alındı. 17 
Şubat sabah saat 5 sularında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Onur Hamzaoğlu, o 
zamandan beri Ankara Sincan F tipi 2 No’lu Cezaevinde tutuluyor. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı
açıklamaya göre, Afrin operasyonunun başladığı 20 Ocak tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 
sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da dahil olmak üzere “yapılan eylem/etkinlik ve 
propaganda faaliyetleri sonucunda 786 şüpheli gözaltına alındı.”

Soruşturmayı yürüten savcı, 5 Nisan 2018 tarihinde Onur Hamzaoğlu’nun tahliyesini talep etti.
Tahliye talebinin hakim tarafından reddi üzerine savcı itirazda bulundu ancak itirazı inceleyen 
hakim Onur Hamzaoğlu’nun tutuklu yargılanması yönünde ısrar etti. 4 Şubat tarihli basın 
açıklaması sebebiyle hakkında dava açılan 11 kişiden yalnızca Onur Hamzaoğlu ve Fadime 
Çelebi tutuklu yargılanıyor. Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek olan 
davanın ilk duruşması 19 Temmuz 2018 günü, saat 10.00’da Ankara’da Sıhhiye Adliyesinde 
11 Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma salonunda yapılacak. 

Front Line Defenders Onur Hamzaoğlu’nun devam eden tutukluluk hali sebebiyle büyük 
endişe duymaktadır. Onur Hamzaoğlu Türk hukuku ve uluslararası hukuk tarafından korunan 

https://www.frontlinedefenders.org/tr/profile/onur-hamzaoglu


en temel haklardan biri olan ifade özgürlüğü hakkını icra ettiği ve barış talebinde bulunduğu 
için suçlamalarla karşılaşmış ve tutuklanmıştır. 

Front Line Defenders Türkiye’deki Yetkililere, 

1. Onur Hamzaoğlu hakkındaki suçlamaların derhal düşürülmesi ve kendisinin 
koşulsuz olarak serbest bırakılması;

2. Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularının, hiçbir baskıya tabi tutulmaksızın,
meşru ve barışçıl insan hakları faaliyetlerini özgürce gerçekleştirebilmelerinin 
garanti altına alınması çağrısında bulunmaktadır. 


